
الثالثاء ٧ يوليو ٢٠٢٠
07 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

«املعلمني»: الواقع التربوي يسير في اجتاه غامض
والقلق ينتاب الطلبة وذويهم ونستغرب صمت املسؤولني

عبدالعزيز الفضلي

أعربت جمعية املعلمني عن 
أسفها البالغ للواقع التربوي 
احلالي في ظل الوضع الغامض 
حــول مصير أبنائنــا الطلبة 
في جميع املراحل الدراسية، 
والغياب املســتغرب من قبل 
قطــاع التعليــم العــام فــي 
وزارة التربيــة عــن املشــهد 
واألحداث، طيلــة فترة أزمة 
تعطيل املدارس بسبب جائحة 
كورونا، مما ألقى بظالله على 
غياب الرؤية حول مســتقبل 
أبنائنا الطلبة، وعجز الوزارة 
في طــرح أو إيجــاد اخلطط 
البديلــة للتعامل  واحللــول 
مع األزمة ومســتجداتها، في 
الوقت الذي تسود فيه حاليا، 
حالة من القلق على مستوى 
أهل امليدان التربوي والطلبة 
وأولياء األمور جتاه ما يتطلب 
عمله للمرحلة احلالية واملقبلة 
ومستقبلهم الدراسي، وحالة 
مــن اجلــدل حــول الصمــت 
املستغرب، والسبات العميق 
مــن قطاع التعليــم العام في 
بيان متطلبات العمل ومستقبل 
التعليــم مع األزمــة احلالية 

ومستجداتها.
وحملــت اجلمعيــة وزير 
التربيــة د.ســعود احلربــي 
املسؤولية فيما يعيشه الواقع 
التربوي حاليا وقطاع التعليم 
العــام علــى وجــه التحديد، 
مشيرة إلى أنها وضعت آماال 
كبيرة على ما ســبق أن أكده 
الوزيــر د.احلربي فــي لقائه 
التلفزيوني وعبر التصريحات 
الصحافية، وما جاء في جلسة 
االســتجواب ومــا أعقبها من 
توصيات، ومن طمأنة لسالمة 
وفاعلية اخلطط املتخذة، إال 
أن كل ذلــك بقي على وضعه 
الغامض واملجهول، في الوقت 
الذي كانت فيه سياسة التفرد 
باتخاذ القرار، وعدم إشــراك 
التربويــة املعنية  القيــادات 
بالقطاع التعليمي في رســم 
مالمح القرار التربوي املناسب، 
مما جعل التخبط والتضارب 

السابقة  التربوية  والقيادات 
واحلالية ومتت فيه مناقشة 
التصورات واخليارات املقترحة 
ملصير العام الدراسي احلالي 
في ظل الظروف التي متر بها 
الكويت، وحرصنا أيضا على 
إعداد مبادرة مدروسة تهدف 
لتقدمي الدعم ألصحاب القرار 
نحو البدء بخطــوات عملية 
تساعد على استمرار التعليم 
فــي ظــل الظــروف الطارئة 
جلائحة كورونا، ومع كل ذلك 
لــم نلمس أو جنــد ذلك األثر 
امللموس في التعامل املنشود 
مع كل ما مت عرضه وتقدميه، 
بل ومن املؤسف واملستغرب أن 
تبقى الصورة احلالية لواقعنا 
التربوي على حالها، وتسير 

في اجتاه غامض ومبهم.
وأشــار العجمــي إلــى أن 
املجامالت ال تبني مســتقبل 
وطــن، ورغــم اجتهادنــا في 
تقدمي الرأي واملشورة إال أننا 
التربوي  اصطدمنا بالواقــع 
املريــر، وان مــا عبرنــا عنه 
ميثــل رأي امليــدان التربوي 
وما ملسناه من خالل التواصل 
الدائــم مع املعلمني واإلدارات 
املدرســية والتواجيه الفنية 
واملناطق التعليمية وجاء في 
إطــار احلرص علــى معاجلة 
األمور واألوضاع في أســرع 

وقت ممكن.

ملا فيه من مصلحة ملســتقبل 
أجيالنا وأبنائنا الطالب، مؤكدا 
أنه وفي الوقت الذي ندرك فيه 
أهمية اتباع تعليمات السلطات 
الصحية، ونتفهم حالة القلق 
لدى أوليــاء األمور من عودة 
أبنائهم إلى مقاعد الدراسة في 
إلى  التطورات الصحية،  ظل 
جانب الظــروف التي تعاني 
منها الوزارة في ظل استعانة 
العديد من الوزارات واجلهات 
مبدارسها، وعدم القدرة على 
جتهيز املدارس باالشتراطات 
الصحيــة وهو ما يســتدعي 
اتخاذ القرار املناســب للعام 
الدراسي احلالي وعدم التردد 
ملا فيه مصلحة وسالمة أبنائنا 
الطلبة ومستقبلهم الدراسي.

رواتب املعلمني اجلدد
من جانب آخر، أشار رئيس 
اجلمعيــة مطيع العجمي إلى 
قضيــة عــدم صــرف رواتب 
املعلمني اجلدد، مطالبا وزير 
التربيــة د.ســعود احلربــي 
بضــرورة االهتمــام بقضية 
عدم صرف رواتب للمعلمني 
اجلدد بســبب عدم مباشــرة 
عملهم بسبب تعطيل الدوام 
في املدارس منذ شهر فبراير 
املاضــي، فــي الوقــت الــذي 
سبق وأن صدرت لهم قرارات 
التعيني، مشيرا الى أن من غير 
املقبول أن تبقى هذه القضية 
معلقــة حتى اآلن، مضيفا ان 
من املؤسف واملستغرب حقا 
أال جتد هذه القضية االهتمام 
واملتابعة من قطــاع التعليم 
العــام، رغــم املقتــرح الــذي 
تقدمــت به اجلمعيــة والذي 
ينــص على املضــي قدما في 
العمل بقرار التعيني، والسماح 
لهــم باملباشــرة فــي املناطق 
التعليميــة وفــي املراقبــات 
التعليمية التابعني لها، أسوة 
مبا يتم العمل به مع كثير من 
احلاالت مثل مباشــرة العمل 
بعــد اإلجازات أثنــاء العطلة 
الصيفية بحيث يســمح لهم 
مبباشرة العمل داخل املنطقة 

التعليمية.

إحباط بسبب الضبابية
وأشــاد العجمــي مبــا مت 
اتخاذه في شأن إنشاء منصة 
تعليمية لطلبة الصف الثاني 
عشر، مشيرا إلى أنها في الوقت 
الــذي نشــيد فيــه باجلهود 
الكبيــرة التــي متت إلنشــاء 
املنصــة التعليميــة من قبل 
املعلمــني، والتواجيه الفنية، 
وفــي إعداد املــواد والدروس 
إلــى  واألســئلة، باإلضافــة 
الدور الذي قامت به اإلدارات 
املدرســية وجميع القطاعات 
واإلدارات املعنية وهي جهود 
الثنــاء واإلشــادة  تســتحق 
إال أن  والتشــجيع والدعــم، 
هذه اجلهود أصابها اإلحباط 
بسبب الضبابية في عمل في 
هــذه املنصة، ومــازال هناك 
الكثيــر مــن التســاؤالت عن 
آليــة عملها ومــدى إلزاميتها 
واعتمادهــا بشــكل رســمي، 
وإذا مــا كانت هي البديل عن 
العودة للدراسة، أم هي وسيلة 
مساعدة لطلبة الصف الثاني 
عشر في مشوارهم الدراسي.

وأكــد العجمي ضرورة ما 
ســبق وأن طالبت به جمعية 
املعلمني باعتماد نظام التعليم 
عن بعــد جلميــع الطلبة في 
جميع املراحل الدراسية، وعدم 
التــردد في اتخاذ هــذا القرار 

اجلمعية حّملت وزير التربية مسؤولية ما يشهده «التعليم العام» من تخبط

مطيع العجمي

في التعليمات والتوجيهات من 
أبرز سمات املرحلة احلالية.

مقترحات امليدان التربوي
وقــال رئيــس اجلمعيــة 
مطيع العجمي، إنه ومنذ بداية 
األزمــة وعلى امتداد األشــهر 
املاضية، حرصنا على تقدمي 
كل أشكال التعاون والتنسيق 
الــوزارة وقياداتها، وفي  مع 
تقدمي الــرأي واملشــورة مبا 
يصــب فــي مصلحــة أبنائنا 
الطلبة، ومســتقبل التعليم، 
وحرصنا أيضــا على إيصال 
املقترحــات واآلراء التي تهم 
املعلمني وامليدان التربوي من 
خالل االجتماعات واللقاءات، 
وخاصة في االجتماع الطارئ 
الــذي دعا له وزيــر التربية، 
ومبشــاركة عدد من الوزراء 

مطيع العجمي: آمال كبيرة حتطمت وتوقعات كانت مرهونة بسالمة وفاعلية اخلطط املتخذة لكن بقي الوضع مجهوًال
ضبابية في عمل املنصة التعليمية على الرغم من اجلهود الكبيرة التي بذلت من املعلمني والتواجيه الفنية واجلهات املعنية

الظفيري لـ«األنباء»: «موعودين خير» بحل 
قضية تسليم الطلبة «البدون» شهاداتهم

آالء خليفة

أكد مدير جامعة الكويت 
الظفيري  باإلنابة د.فايــز 
ان اجلامعــة جترى حاليا 
اتصــاالت وتنســيقا مــع 
اجلهاز املركــزي للمقيمني 
بصورة غير قانونية حلل 
قضية تسلم الطلبة البدون 
باجلامعة لشهادات تخرجهم 
قائــال: ســتفرج األمــور 

«وموعودين خير».
وذكــر الظفيري انه مت 

تناول القضية بشكل يخالف احلقيقة حيث 
قيل ان جامعة الكويت امتنعت عن تسليم 
الطلبــة البدون شــهاداتهم ولكن احلقيقة 
ان اجلامعة لم متتنع ولكن الطالب رفض 
تسلم شهادته بســبب عدم قبوله مبا هو 
مكتوب من قبل اجلهاز املركزي للمقيمني 
بصورة غير قانونية في خانة اجلنسية. 
وذكر الظفيري ان جامعة الكويت ليس 
لهــا دور في ملء بيانــات الطلبة البدون، 
واجلهــاز املركــزي هو املســؤول عن ذلك 
امــا اجلامعة فتقوم فقط بطباعة شــهادة 
موجــودة ببياناتهــا. وتابع: فــاذا اجلهاز 
املركزي للمقيمني بصورة غير قانونية سمح 

فال يوجد لدى اجلامعة أي 
مانع في تسليم الشهادات 

للطلبة.
وكانت قضية عدم تسلم 
البــدون بجامعة  الطلبــة 
الكويت لشهادات تخرجهم 
على الرغم من استيفائهم 
لشروط التخرج قد اثيرت 
مؤخــرا وذكر فــي مواقع 
التواصــل االجتماعــي انه 
قــد مت منــع منــح الطلبة 
لشــهاداتهم حتى يوافقوا 
على كتابة اجلنســية كما 
هو وارد من اجلهاز املركزي والذي اعتبره 
النائب م.عبداهللا العنزي مخالفا السباب 
قبولهم اجلامعي الذي مت على أساس انهم 
بدون جنسية وهذا ما جعل أيضا ١١٠ أعضاء 
هيئــة تدريس بجامعــة الكويت يوقعون 
علــى عريضة وتســليمها ملديــر اجلامعة 
باإلنابة د.فايز الظفيري، مؤكدين ان شهادة 
التخرج للطالب الذي يســتوفي شــروط 
التخرج من اجلامعة حــق مطلق للطالب 
وال يجوز حرمانه منها وال ربط تســلمها 
بأي اشــتراطات، مطالبني بتسليم الطالب 
البدون الذين امتوا شروط التخرج شهادات 

تخرجهم دون تسويف او مماطلة.

أكد أن اجلامعة لم متتنع عن تسليمهم شهاداتهم بل الطلبة هم من رفضوا التسلم

فايز الظفيري

«التطبيقي»: بدء مرحلة الدراسة 
التجريبية إلكترونيًا ١٩ اجلاري

أعلن مديــر عام الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليم 
والتدريب د.علي املضف بدء 
مرحلة الدراسة التجريبية 
بكليــات ومعاهــد الهيئــة 

إلكترونيا في ١٩ اجلاري.
وقال املضف في تصريح 
صحافي ان انطالق الدراسة 
إلكترونيــا يعــد متهيــدا 
النطالق الدراســة الفعلية 
للعام الدراسي والتدريبي 
٢٠٢٠/٢٠١٩ فــي يوم األحد 

٩ أغسطس املقبل.
وأوضح أن مرحلة الدراسة التجريبية 
ستنطلق مبشاركة أركان العملية التعليمية 
كافة من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب 
والطلبــة عبر اســتخدام منصات التعليم 
اإللكتروني وبرمجيات التواصل احلديثة 

املعتمدة.

وأكد حرص الهيئة على 
مصلحة الطلبــة ملواصلة 
العملية التعليمية وضمان 
حقهــم فــي التعليم خالل 
الظروف االستثنائية التي 
متر بها البالد جراء جائحة 
ڤيروس كورونا املســتجد 

(كوفيد ١٩).
إلى استعدادات  وأشار 
الهيئة املبكرة خلوض غمار 
التعليم اإللكتروني ومواكبة 
النظم التعليمية احلديثة، 
حيث قامــت بعمل دورات 
للتعليم عن بعد لكافة منســوبيها ليكون 
التعليم اإللكتروني مكمال للتعليم التقليدي.

ودعا طلبة الهيئة الى املشاركة اجلادة 
والفاعلــة خــالل املرحلــة التجريبية من 
الدراســة التي تعد تأهيال وتدريبا ملرحلة 

الدراسة الفعلية.

د.علي املضف

«الكشافة» تستأنف نشاطها وسط 
إجراءات احترازية مكثفة

عبدالعزيز الفضلي

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعية الكشــافة الكويتية 
د.عبداهللا الطريجي استئناف 
العمل في اجلمعية وســط 
إجــراءات احترازية مكثفة، 
وذلــك تنفيــذا لتعليمــات 
الســلطات الصحيــة فــي 
البالد، مشيرا إلى أن عودة 
العمل جاءت حسب تعليمات 
مجلس الوزراء التي حددها 
فــي املرحلــة الثانيــة مــن 

العودة تدريجيا للحياة الطبيعية.
وقال د.الطريجي في تصريح صحافي 
انه مت تعقيم مبنى جمعية الكشافة الواقع 

مبنطقــة حولي مع توفير 
املعقمات وال دخول للمبنى 
دون كمــام، الفتــا إلــى ان 
عودة العمل بنســبة ٣٠٪ 
واقتصــرت على املناصب 
التنفيذية فقط في مجلس 

اإلدارة.
ان  وأكــد د.الطريجــي 
اجلمعية ومن خالل جلانها 
دور  لهــا  كان  املتنوعــة 
كبير فــي العمل التطوعي 
ومساعدة اجلهات املعنية 
في البالد في ظل الظروف 
االستثنائية التي مرت بها البالد سائال اهللا 
ان يحفظ الكويت وشعبها وكل من يعيش 

على ارضها من كل سوء.

الطريجي أشار إلى تعقيم مبنى اجلمعية وعودة الدوام بنسبة ٣٠٪

د. عبداهللا الطريجي

«العلوم» اتخذت اإلجراءات االحترازية 
استعدادًا الستئناف العمل

قامــت اإلدارة اجلامعية 
ممثلة باألمانة العامة بإعداد 
حملــة توعوية شــاملة مت 
تنفيذهــا في كليــة العلوم 
بالتنسيق مع عمادة الكلية 
ومكتب املدير اإلداري، وذلك 
ضمن استعداداتها الستئناف 
العمل وفقا للضوابط احملددة 
للمرحلــة الثانية من خطة 
الدولــة التدريجيــة لعودة 

احلياة الطبيعية.
 واشــتملت هذه احلملة 
التوعويــة الصحيــة علــى 

إرشــادات وقائية شــاملة ملنع العدوى من 
وباء «كورونا»، وذلك تزامنا مع بدء العمل، 
كما تضمنت العديد من الوسائل اإلرشادية 
من لوحــات توجيهية إرشــادية وتثقيفية 
وملصقات منظمة للتباعد االجتماعي، ورسائل 
إعالمية تعرض من خالل شاشــات العرض 
لــكل العاملني فــي كلية العلــوم باإلضافة 
إلــى اإلجراءات الوقائية، كمــا قامت الكلية 
بالتنســيق مع اإلدارات اجلامعية مشكورة 
بتنظيــف وتعقيــم مرافق الكليــة وتوفير 
املعقمــات وتوزيعها فــي كل مرافق الكلية 
احليوية وفقا للخطة املوضوعة من قبل جلنة 

مواجهة جائحة ڤيروس كورونا املســتجد 
في الكلية لضمان التعقيم الشامل والذاتي 
للعاملــني، كمــا شــملت احلملــة كل مباني 
ومنشآت كلية العلوم في اخلالدية ومدينة 
صباح السالم اجلامعية ومركز علوم البحار.

 بدوره، أكد عميد كلية العلوم د.عبدالهادي 
بوعليان سعي الكلية إلى مواصلة بذل كل 
اجلهود لضمان السالمة الصحية في الكلية، 
وفقا لتعليمــات وزارة الصحة وتوجيهات 
األمانة العامــة جلامعة الكويت في حتقيق 
الســالمة الصحية للعاملني والبيئة اآلمنة 

من مخاطر عدوى وباء كوفيد- ١٩.

تركيب ملصقات إرشادية

إعفاء الطلبة املتفوقني من الرسوم
في البعثات الداخلية

عبدالعزيز الفضلي

اعلــن مجلس اجلامعات اخلاصة عن 
إعفاء الطلبة املتفوقني من الرســوم في 

البعثات الداخلية.
وقال األمني العــام ملجلس اجلامعات 
اخلاصــة د.حبيب ابل فــي كتاب وجهه 
لرؤســاء ومديري اجلامعــات والكليات 

اخلاصة: نود التأكيد على عدم إلزام الطلبة 
املتقدمني للبعثات الداخلية لفئة املتفوقني 

بالرسوم اخلاصة للفصل
الدراسي املراد االلتحاق به في البعثة 
الداخليــة إذا كان مســتوفي الشــروط، 
واالكتفاء بتسجيل تعهد لدفع هذه الرسوم 
في حال عــدم قبول طلبه فــي البعثات 

الداخلية.

«بنك الطعام» ُيطلق حملة تكاتف لدعم األسر املتعففة

السقاف: جتنيس أبناء الكويتيات قضية إنسانية بالدرجة األولى

محمد راتب

أعلن البنك الكويتي للطعام 
واإلغاثة إطالق حملة تكاتف 
التي تستهدف األسر املتعففة 
واملتضــررة، وذلــك ضمــن 
جهوده لدعم إجراءات احلكومة 
في مواجهة ڤيروس كورونا 
مبا يعــزز األمــان املجتمعي 

وتقوية أركان الوطن.
وفي هذا الصدد، قال نائب 
رئيس البنك الكويتي للطعام 
مشــعل األنصــاري إن البنك 
الكويتي للطعام سيظل داعما 
وعونا للحكومة في تخفيف 
املعاناة عن كل فئات املجتمع 
التــي حتتاج للدعــم في ظل 
هذه الظــروف االســتثنائية 
التي متر بها الكويت والعالم 
أجمع، فأيادي اخلير الكويتية 
ممتدة لــكل محتاج على هذه 

مليس بالل 

أشادت رئيس مجلس إدارة 
«لوياك» فارعة السقاف بحملة 
«جتنيس أبناء الكويتيات»، 
مؤكدة انها حتمست للحملة 
من بعدما علمت بها من وسائل 
التواصــل االجتماعي، الفتة 
الى ان املوضوع تأخر كثيرا 
وهنــاك الكثيــر مــن الظلم 
الواقع على املطلقات واالرامل 
وخصوصا من فئة «البدون»، 
كما أن ابناء الكويتية يعانون 
جــراء حرمانهــم مــن حــق 

احلصول على اجلنسية.

التعقيم حتى توفير الســالل 
الغذائيــة للمتضرريــن فــي 
مناطق العزل الشامل واملياه 
والوجبات اجلاهزة والسالل 
الوقائية ليستفيد منها أكثر 
من ٧ آالف أسرة على مستوى 
محافظــات الكويت، مبينا أن 
بنك الطعام مازال مستمرا في 
مساندة األسر املتعففة وذلك 
مــن خــالل حملتــه األخيرة 
تكاتــف التــي تعد مــن أكبر 
احلمالت اخليرية التي تضم 

جميع مناطق الكويت.
وأكد أن بنك الطعام مستمر 
في تقدمي املعونات للمحتاجني 
على ارض الكويت من األسر 
املتعففــة واألرامــل واأليتام 
واملرضى واملتضررين، وذلك 
بالتعــاون مع عــدد كبير من 
املتطوعــني، وذلك إميانا منه 
في منح الفرصة ألبناء الكويت 

االم فاالبناء مرغمون على بيع 
البيت ويحرمون من املسكن 
واالقامــة املمنوحة لهم غير 
دائمة ويعاملون كأنهم غرباء 
في بلدهم والكثير من هؤالء 
الســيدات ممــن تزوجن من 
فئة البدون او غير كويتيني 
مســتقرات في بلدان اخرى 
واحلاالت متفاوتة ومختلفة 
ومنهن من حرمت من حقوق 
رئيســية مثــل التوظيــف 
واحلصول على دعم العمالة 
وهنا احلرمان مضاعف، ولقد 
رأيت حاالت حرمان مؤملة جدا 
ألبناء الكويتيات من «البدون» 

اخليــري. واختتم األنصاري 
بأنه ميكن ألي أسرة متعففة، 
تقطن في البالد، وترغب في 
املســاعدات العينية، أن تقدم 
املســتندات الرســمية التــي 
تثبــت الوضــع االجتماعي، 
وذلــك فــي مقر بنــك الطعام 
مبنطقة قرطبــة، مع التأكيد 
على أن عمليــة توزيع املواد 
الغذائية ضمن هذا املشــروع 
جتــري بعيــدا عــن وســائل 
اإلعالم، كعــادة بنك الطعام، 
حفاظــا علــى كرامة األســر، 
واملتعففني، ويستقبل البنك 
الكويتــي للطعــام التبرعات 
على مدار الســاعة عن طريق 
www. املوقــع اإللكترونــي
kuwaitfoodbank.org أو مــن 
خالل زيارة البنــك الكويتي 
للطعــام فــي مقــره مبنطقة 

قرطبة على الدائري الرابع.

الكويتية، ولو كنا السابقني 
في ذلك فستتبعنا باقي دول 
اخلليج وامتنى ان ال نتأخر 
في هذا القرار، ألن الكويتية 
مثل الكويتي متاما خصوصا 
بعد ان اصبحت قاضية ولدينا 
امــل كبير فــي ان يتم اقرار 
هــذا القانون وتقود الكويت 
املنطقة كلها في هذا االطار.

وذكرت ان ازمة «كورونا» 
علمتنا دروسا كبيرة جتعلنا 
نتواضــع ونشــعر وكأننــا 
شــخص واحد وان انتماءنا 
إلنســانيتنا قبــل ان يكون 

انتماء عنصريا.

خلدمة الوطن.
وأوضــح األنصــاري أن 
البنــك يســعى مــن خــالل 
حمالتــه ومبادراته اخليرية 
التي يطلقها إلى حتقيق األمن 
الغذائــي واالجتماعي واألمن 
الصحــي واألمــن املعيشــي، 
مما يســاهم في تعزيز روح 
التكافل والتعاون على اخلير 
فــي املجتمــع، واالســتجابة 
حلاجــات الشــرائح الفقيرة 
وذوي الدخــول الضعيفــة، 
خاصة في ظل الظروف التي 

متر بها البالد حاليا.
وأشار إلى أن بنك الطعام 
وضــع خطة منظمــة لتنفيذ 
حملة تكاتف التي ستكون من 
أضخم احلمالت اخليرية في 
الكويت بالوقت الراهن نظرا 
ملا ســتقدمه من دعم لألســر 
املتعففة مبختلف أنواع الدعم 

والقضية إنسانية بالدرجة 
االولــى ومتــس املطالــب 
الرئيسية لإلنسان ومنها حق 
الزواج والوظيفة واالستقرار 
ونحن نستد للدستور الذي 
يســاوي بني املــرأة والرجل 

طبقا للمادة ٢٩ منه.
وتابعــت: مجلــس االمة 
اعتمد جتنيس أبناء االرامل 
واملطلقات منذ قرابة ٢٠ سنة 
ولــم يطبــق القانــون حتى 
اليوم، منوهة إلى ان ذلك قد 
يشــجع النساء على الطالق 
ملنح ابنائهم اجلنسية، فيجب 
ان متنــح اجلنســية البنــاء 

ر جهوده ملساندة اجلهود احلكومية في مواجهة ڤيروس كورونا األنصاري: البنك سخَّ

أكدت لـ «األنباء» أن الدستور ساوى بني املرأة والرجل في احلقوق

مشعل األنصاري

فارعة السقاف

األرض الطيبــة. وأضاف أن 
البنك الكويتي للطعام سخر 
جميع جهوده ملساندة اجلهود 
احلكومية في مواجهة تفشي 
ڤيــروس كورونــا، بداية من 
مرحلة إجــالء الكويتيني من 
اخلارج واستقبالهم في املطار 
وتوفير ســبل الوقاية ومواد 

وأضافــت الســقاف فــي 
تصريح لـ «األنباء»: اذا توفيت 


